
POPIS PRODUKTU
Řada produktů péči o pleť Black Signature

OTTIE.ella.20180213



Efektivní retence živin velkého černého 
hlemýždě „Victaphanta compacta“

Účinný a spolehlivý přípravek proti stárnutí 
založený na komplexu black.

Zlepšení elastické vrstvy díky technologii SRT!

Pružná a jemná pleť díky podpoře přirozené síly 
pokožky.



„Black Signature“
Tajný účinek proti stárnutí black prime pro 
pleť.  Časostroj s účinnými aktivními 
složkami v komplexu black.

Komplex Black Activity
Černý hlemýžď / Černý čaj / Černá perla

BOD



Tonikum Ottie Black Signature 150ml
[Zlepšení vrásek]

Textura Popisy

Toto funkční tonikum působící proti vráskám 
je založené na vysoce koncentrovaném 
komplexu black, který z hloubky vyživuje 
pokožku, zvlhčuje ji a zajišťuje její vláčnost.

Pokyny

Průhledná tekutina je hladká a zvlhčující, nezanechává lepivý 
pocit

Po ranním a večerním čištění naneste 
odpovídající množství na obličej.

Marketingové body Složky

1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě „Victaphanta 
compact“.  obsahuje chondroitin, přírodní látku jako 
kolagen a elastin, chrání pokožku před ztrátou vlhkosti. 
Produkt založený na filtrovaném sekretu černého hlemýždě, 
který je bohatý na hlen, udržuje pleť zdravou a pružnou.

2. Občerstvující zvlhčení s rychlým průnikem, bez lepivého 
pocitu. Toto zvlhčující tonikum vodního typu nezanechává

      po vstřebání lepivý pocit, pokožka je čerstvá a vyživená.
3. Pružnost pokožky a hladká pleť. Obsahuje komplex black, 

peptid a ceramid udržující pokožku pružnou a pomáhá 
vytvářet kožní bariéru, čímž udržuje pleť zdravou.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: Obsahuje 
hlen pro pružnost a výživu pokožky
ㆍ Extrakty z černého čaje: Antioxidanty 
posilují kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující 
pevnou a hladkou pokožku
ㆍ Adenosin: Účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje pokožku
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pleti

PRODUKT



Emulze Ottie Black Signature 150 ml
[Zlepšení vrásek]

Textura Popisy

Vysoce koncentrovaná sloučenina z černého 
komplexu zajišťuje pevnost pokožky, rovnováhu 
mastnoty a vytváří zvlhčující vrstvu vedoucí k 
vlhké a pružné pleti. Emulze působí proti 
vráskám.

Pokyny

Viskózní bílá emulze perfektně přilne k pokožce, vaše pleť 
pak nebude lepivá

Emulze regulující rovnováhu mastnoty  vytváří 
zvlhčující vrstvu udržuje pleť vlhkou a pružnou.

Marketingové body Složky

1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě 
„Victaphanta compact“.  obsahuje chondroitin, 
přírodní látku jako kolagen a elastin, chrání pokožku 
před ztrátou vlhkosti.  Produkt založený na 
filtrovaném sekretu černého hlemýždě, který je 
bohatý na hlen, udržuje pokožku zdravou a pružnou.

2. Občerstvující zvlhčení s rychlým průnikem, bez 
lepivého pocitu. Toto zvlhčující tonikum vodního typu 
nezanechává po vstřebání lepivý pocit, pokožka je 
čerstvá a vyživená.

3. Pružnost pokožky a hladká pleť. Obsahuje komplex 
black, peptid a ceramid udržující pleť pružnou a 
pomáhá vytvářet kožní bariéru, čímž udržuje ji 
zdravou.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: Obsahuje hlen 
pro pružnost a výživu pokožky
ㆍ Extrakty z černého čaje: Antioxidanty posilují 
kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující pevnou 
a hladkou pokožku
ㆍ Adenosin: účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry 
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje pokožku 
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pokožky

PRODUKT



Emulze Ottie Black Signature 150 ml
[Zlepšení vrásek]

Textura Popisy

Vysoce koncentrovaná sloučenina z černého 
komplexu zajišťuje pevnost pokožky, rovnováhu 
mastnoty a vytváří zvlhčující vrstvu vedoucí k 
vlhké a pružné pleti. Emulze působí proti 
vráskám.

Pokyny

Viskózní bílá emulze perfektně přilne k pokožce, vaše pleť 
pak nebude lepivá

Emulze regulující rovnováhu mastnoty  vytváří 
zvlhčující vrstvu udržuje pleť vlhkou a pružnou.

Marketingové body Složky

1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě 
„Victaphanta compact“.  obsahuje chondroitin, 
přírodní látku jako kolagen a elastin, chrání pokožku 
před ztrátou vlhkosti.  Produkt založený na 
filtrovaném sekretu černého hlemýždě, který je 
bohatý na hlen, udržuje pokožku zdravou a pružnou.

2. Občerstvující zvlhčení s rychlým průnikem, bez 
lepivého pocitu. Toto zvlhčující tonikum vodního typu 
nezanechává po vstřebání lepivý pocit, pokožka je 
čerstvá a vyživená.

3. Pružnost pokožky a hladká pleť. Obsahuje komplex 
black, peptid a ceramid udržující pleť pružnou a 
pomáhá vytvářet kožní bariéru, čímž udržuje ji 
zdravou.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: Obsahuje hlen 
pro pružnost a výživu pokožky
ㆍ Extrakty z černého čaje: Antioxidanty posilují 
kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující pevnou 
a hladkou pokožku
ㆍ Adenosin: účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry 
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje pokožku 
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pokožky

PRODUKT



Ampule Ottie Black Signature 50 ml
[Zlepšení vrásek]

Textura Popisy

Vysoce koncentrovaná výživná složka v černém 
komplexu do hloubkyproniká do pokožky, 
obsahuje ceramid, panthenol a peptidy, udržuje 
pokožku vlhkou a působí proti vráskám.

Pokyny

Elastické složení, matný viskózní přípravek, který se natahuje do tekuté 
formy; excelentně se vstřebává do pokožky a vede k jejímu růstu ihned po 
nanesení

Zajišťuje pevnost pokožky působením do hloubky, 
zvlhčuje a zvláčňuje ji.

Marketingové body Složky

1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě „V ictaphanta compact“.  
[Obsahuje 65 % filtrátu z hlenu hlemýždě] Obsahuje chondroitin, 
přírodní látku jako kolagen a elastin, chrání pokožku před ztrátou 
vlhkosti. Produkt založený na filtrovaném sekretu černého hlemýždě, 
který je bohatý na hlen, udržuje pokožku zdravou a pružnou.

2. Dokonalá ochrana pokožky se zlepšenou pružností.  Účinná složka 
3. z hlenu chrání a ošetřuje namáhanou pokožku. / Obsažený kolagen a 

elastin zlepšují pružnost pokožky.
4. Pružnost pokožky a hladká pleť. Obsahuje komplex black, peptid 
5. a ceramid udržující pokožku pružnou a pomáhá vytvářet kožní bariéru, 

čímž udržuje pokožku zdravou.
6. Zlepšení elastické vrstvy díky technologii SRT! Elastická  textura se 

ideálně přizpůsobí pleti, vyživuje ji a zajišťuje její vláčnost a zdraví.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: Obsahuje hlen, pro 
pružnost a výživu pokožky
ㆍ Extrakty z černého čaje: Antioxidanty,
Které  posilují kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující pevnou a 
hladkou pleť
ㆍ Adenosin: účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje pokožku
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pokožky

PRODUKT

  65%
Obsahuje 65 % 
filtrátu z hlenu 

hlemýždě



Krém Ottie Black Signature 50 ml
[Zlepšení vrásek]

Popisy

Vysoce koncentrovaná výživná složka v 
černém komplexu zhluboka vyplňuje 
pokožku, obsahuje ceramid, panthenol 
a peptidy, udržuje pokožku vlhkou a 
působí proti vráskám.

Textura
Elastický bílý krém, který pevně přilne; perfektně se vstřebává
 a vede k okamžitému zlepšení pružnosti a zvlhčení pokožky.

Pokyny
Jako poslední krok péče o pokožku 
nanesete odpovídající množství na 
obličej

 

Marketingové body Složky

1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě „Victaphanta compact“.  
[Obsahuje 60% filtrátu z hlenu hlemýždě]

obsahuje chondroitin, přírodní látku jako kolagen a elastin, chrání 
pokožku před ztrátou vlhkosti. Produkt založený na filtrovaném sekretu 
černého hlemýždě, který je bohatý na hlen, udržuje pokožku zdravou a 
pružnou.
2. Dokonalá ochrana pokožky se zlepšenou pružností.  Účinná složka z 

hlenu chrání a ošetřuje namáhanou pokožku. / Obsažený kolagen a 
elastin zlepšují pružnost pokožky.

3. Pružnost pokožky a hladká pleť.
Obsahuje komplex black, peptid a ceramid udržující pokožku pružnou a 
pomáhá vytvářet kožní bariéru, čímž udržuje pokožku zdravou.
4. Zlepšení elastické vrstvy díky technologii SRT!
Elastická textura ampulky se ideálně přizpůsobí pokožce, vyživuje ji a 
zajišťuje její vláčnost a zdraví.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: 
Obsahuje hlen, pro pružnost a výživu 
pokožky
ㆍ Extrakty z černého čaje: 
Antioxidanty, posiluje kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující 
pevnou a hladkou pokožku
ㆍ Adenosin: účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje 
pokožku
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pokožky

PRODUKT

  60%
Obsahuje 65 % 
filtrátu z hlenu 

hlemýždě



Oční krém Ottie Black Signature 30 ml
[Zlepšení vrásek]

Textura Popisy

Viskózní bílý krém vedoucí k okamžitému zpevnění; rychle se 
vstřebává do pokožky kolem očí.

Vysoce koncentrovaná výživná složka 
v černém komplexu zhluboka vyplňuje 
pokožku, obsahuje ceramid, panthenol a 
peptidy, udržuje pokožku vlhkou. Oční 
krém působí proti vráskám.

Pokyny

Po použití ranní a večerní emulze naneste 
jemné tečky na pokožku kolem očí a lehce 
je vmasírujte, aby se přípravek vstřebal do 
pokožky.

Marketingové body Složky
1. Účinná výživa z velkého černého hlemýždě „Victaphanta compact“.
[Obsahuje 40% filtrátu z hlenu hlemýždě]
Obsahuje chondroitin, přírodní látku jako kolagen a elastin, chrání pokožku 
před ztrátou vlhkosti. Produkt založený na filtrovaném sekretu černého 
hlemýždě, který je bohatý na hlen, udržuje pokožku zdravou a pružnou.
2. Intenzivní péče o oblast kolem očí
Účinná složka z hlenu chrání a ošetřuje pokožku. / Obsažený kolagen a elastin 
zlepšují pružnost pokožky kolem očí.
3. Pružnost pokožky a hladká pleť.
Obsahuje komplex black, peptid a ceramid udržující pokožku pružnou a
pomáhá vytvářet kožní bariéru, čímž udržuje pokožku zdravou.
4. Zlepšuje vrásky
Účinná látka adenosin působí proti vráskám v jemných oblastech kolem očí, 
úst a krku, udržuje pokožku hladkou a pružnou.

ㆍ Filtrát ze sekretu hlemýždě: Obsahuje 
hlen, pro pružnost a výživu pokožky 
ㆍ Extrakty z černého čaje: Antioxidanty, 
posiluje kožní bariéru
ㆍ Extrakty z černé perly: Péče zajišťující 
pevnou a hladkou pokožku
ㆍ Adenosin: účinná látka proti vráskám
ㆍ Ceramid: Ochrana kožní bariéry
ㆍ Panthenol: Uklidňuje a zvlhčuje
pokožku
ㆍ Pentapeptid: Pružnost pokožky

PRODUKT

 40%
Obsahuje 65 % 
filtrátu z hlenu 

hlemýždě



Účinek komplexu Black na pokožku

ÚČINEK

Chrání pokožku před ztrátou vlhkosti Působí proti vráskám v jemných oblastech 
kolem očí, úst a krku

Udržuje pokožku pružnou 
a pomáhá vytvářet kožní bariéru

Udržuje pokožku zdravou a pružnou



(       제품에 대한내용이아닌 성분에 대한 설명입니다 .)

SLOŽKA

 

Obsahuje hlen pro pružnost a výživu pokožky

Černý hlemýžď
Černý hlemýžď  10x větší než běžný hlemýžď se nazývá také velký 
hlemýžď. Má dobrou výživu a žije až šest měsíců. Jeho hlen obsahuje 
chondroitin, přírodní látku jako kolagen a elastin, který chrání pokožku 
před ztrátou vlhkosti. Produkt založený na filtrovaném sekretu černého 
hlemýždě udržuje pokožku zdravou a pružnou.

Antioxidanty posilují kožní bariéru

Černý čaj
Pomáhá odstraňovat škodlivý kyslík z pokožky, rovněž pomáhá udržovat 
pokožku pružnou a dodává unavené stárnoucí pleti energii

Péče zajišťující pevnou a hladkou pokožku

Černá perla
Obsahuje složky jako konchiolin a aminokyseliny přítomné v perlách, 
které pomáhají udržet pružnost pleti a zajišťují hladký zářivý vzhled

Black
Komplex



사용순서

Důkladné zvlhčení 
a péče

 o pokožku

Zajišťuje rovnováhu mezi mastnotou a vodou 
a poskytuje vysoce koncentrovanou výživu

Intenzivní výživa a hyaluronová kyselina pro pokožku 
kolem očí

Black Signature
Tonikum

Black Signature
Ampule

Black Signature
Emulze

Black Signature
Krém

POKYNY

Oční  krém
Black Signature



D KUJEMEĚ
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